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Hospital em SBC atrasa 
e fica R$ 25 mi mais caro

Hospital de Clínicas, que deveria ter sido entregue em março, ainda está em obras Prefeitura alega que
inflação e adequações no projeto motivaram o reajuste Unidade custará R$ 150 milhões a São Bernardo {pág 04}

ALESSANDRO VALLE/ ABCDIGIPRESS

TORU HANAI/REUTERS

Eletricista provou que 
versão apresentada por policiais
estava equivocada {pág 08}

Vai melhorar?

Chip de 
celular volta
a ser vendido 
a partir de hoje

Anatel considera ‘satisfatórios’
os planos das operadoras para 
melhorar os serviços {pág 10}

STF vai julgar 
réus do mensalão
num só processo
Advogados de defesa queriam des-
membrar o processo, mas tese foi
rejeitada pelo Supremo {pág 06}

Pai investiga 
morte de filho e
põe PMs na cadeia

Mín 15°C
Máx 26°C

ABC
Sexta-feira, 
3 de agosto de 2012

Edição nº 674, ano 3

Com muita comida típica, evento começa amanhã na
praça Ermelino Matarazzo, em São Caetano Festejos
acontecem todos os sábados e domingos de agosto {pág 02}

20 anos de 
Festa Italiana

Já está tudo pronto para o início da Festa Italiana, que comemora duas décadas em 2012

COM BRONZE NO JUDÔ,
MAYRA AGUIAR TRAZ A
4ª MEDALHA DO BRASIL

NA OLIMPÍADA {pág 20}

CESAR CIELO E BRUNO
FRATUS NADAM PELO
OURO HOJE NA FINAL 
DOS 50 M LIVRE {pág 20}

SANTORO
E JENNIFER LOPEZ
BUSCAM UM FILHO   
EM COMÉDIA {pág 16}

BRABC_2012-08-03_1.qxp:BRAZIL  8/2/12  10:15 PM  Page 1



O jornal Metro circula em 22 países e tem alcance diário superior a 20 milhões de 
leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação e da 
Metro Internacional. Épublicado e distribuído gratuitamente de segunda a sexta em 
São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, ABC, Santos e 
Campinas, somando mais de 480 mil exemplares diários.

Editado e distribuído por 
SP Publimetro S/A. Endereço: 
rua Tabapuã, 81, 14º andar, 
Itaim, CEP 04533-010, São Paulo, SP. 
Tel.: 011/3528-8500. O jornal Metro é 
impresso na Plural Editora e Gráfica Ltda.

EXPEDIENTE 
Metro Brasil. Presidente: Cláudio Costa Bianchini. 
Diretor de Redação: Fábio Cunha (MTB: 22.269). Diretor Comercial e Marketing: Carlos Eduardo Scappini. 
Diretora Financeira: Sara Velloso. Diretor de Operações: Luís Henrique Correa.
Editor Chefe: Luiz Rivoiro. Editor de Arte: Vitor Iwasso. Coordenador de Redação: Irineu Masiero. 
Gerente Comercial Nacional: Ricardo Adamo.

Metro ABC. Editor Executivo: Marcelo Camargo (MTB: 33.618). 
Editor de Arte: Eli de Souza Filho. Gerentes Comerciais: Tânia Biagio e Elizabeth Silva.

A tiragem e distribuição 
desta edição de 30.000 
exemplares são 
auditadas pela BDO.

FALE COM A REDAÇÃO
leitor.abc@metrojornal.com.br
011/3528-8520

COMERCIAL: 011/4979-6928

1
foco

www.readmetro.com
SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2012

02 abc

Duas
décadas 
de festa

DIVULGAÇÃO

Era 1993 quando o prefeito
Antonio José Dall’Anese re-
solveu homenagear as famí-
lias italianas de São Caetano
– como a sua – em evento
com comida e músicas típi-
cas. A ideia era resgatar a
memória da colônia que
ajudou a fundar a cidade.

Aquela comemoração,
ainda pequena, sobreviveu
ao tempo, entrou para o ca-
lendário do município e
completa duas décadas a
partir de amanhã, quando
começa a 20ª Festa Italiana
de São Caetano.

A Praça Emerlino Mata-
razzo – olha o sobrenome –
não é só o palco da celebra-
ção como é também um
dos motivos da festa.

É lá que está a igreja cha-
mada carinhosamente de
matriz velha, que na sua
construção antiga recebeu
alguns dos primeiros imi-
grantes italianos, no bairro
que não poderia receber ou-
tro nome senão Fundação.

“A festa tem crescido e
hoje não é só da colônia ita-
liana. Nossos descendentes
de nordestinos e espanhóis
têm participado ativamen-
te”, afirmou o presidente da
Comissão de Festejos de São
Caetano, Irineu Cavassani.

Afinal, a proposta da fes-
ta – de entrada gratuita e na
rua – é universal. Todo o di-
nheiro arrecadado pelas
instituições que mantêm as
barracas típicas é revertido
para projetos sociais.

Celebração em homenagem
à colônia italiana de São
Caetano chega aos 20 anos

Com comida e músicas
típicas, evento será realizado
nos fins de semana de agosto

ANDRÉ VIEIRA
METRO ABC

Organizadores esperam neste ano receber
80 mil pessoas durante todo o evento

20º Festa Italiana

Onde

Praça Ermelino Mata-
razzo, localizada en-
tre as ruas 28 de Ju-
lho e Mariano Pam-
plona, no bairro Fun-
dação

Quando

Todos os sábados
(das 18h às 23h) e do-
mingos (das 18h às
22h30) de agosto

Atrações

As regiões da Itália
serão representadas

por 22 barracas, que
vão oferecer vários
pratos típicos, como
fogazzas, lanches e
massas, além de do-
ces e vinhos. Todo
dia, cantores e gru-
pos de dança tradicio-
nais sobem ao palco

Quase pronto

Representantes
das muitas enti-
dades benefi-
centes, os vo-
luntários da
Festa Italiana 
se contam às
centenas. E eles
já começaram 
a trabalhar. 
As barracas e 
o palco estão
sendo monta-
dos para a co-
memoração.
Neste primeiro
fim de semana,
apresentações
de Fred Rovella
e Tony Angeli
abrem os shows
de amanhã. Do-
mingo é a vez
da Banda Viva
Itália e do Gru-
po Nostra Itália.

São Bernardo terá quatro
feiras de adoção em agosto
A feira-livre noturna do Po-
liesportivo, no bairro An-
chieta, e o parque Enge-
nheiro Salvador Arena, no
Rudge Ramos, receberão as

feiras de adoção de ani-
mais organizadas pela Pre-
feitura de São Bernardo em
agosto. Na rua São Paulo, a
feira terá evento nos dias 8

e 22, das 18h às 22h. O par-
que, na avenida Caminho
do Mar, 2.980, irá expor os
cães e gatos nos dias 25 e
26, das 9h às 15. METRO ABC

ALESSANDRO VALLE/ABCDIGIPRESS

Cotações
Dólar

+ 0,24%
(R$ 2,05)

- 0,99%
(R$ 2,48)

Euro

Bovespa Selic
(8%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

- 1,37%
(55.520 pts)

Procon de 
S. André
tem novo
número
Por conta da mudança de
operadora, o número do
Proncon de Santo André

foi alterado. O órgão de de-
fesa do consumidor na ci-
dade, que antes atendia
pelo 4992-7174, recebe
contatos agora pelo 3356-
9200. Já o Departamento
de Parques e Áreas Verdes,
responsável pela manuten-
ção destes espaços, terá co-
mo telefone o 3356-9000. 

METRO ABC
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Hospital de Clínicas de SBC
fica R$ 25,3 mi mais caro

Principal investimento na saúde, unidade custará R$ 150 milhões Ministério da Saúde destinou R$ 100
milhões para a obra Prefeitura diz que reajustes contratuais e adequações na construção causaram aumento
O Hospital de Clínicas de
São Bernardo custará R$
25,3 milhões a mais que o
previsto no início das
obras, em setembro de
2010. O valor representa
20% da verba inicial, de R$
124,7 milhões. Considera-
da pela atual administra-
ção como uma das maiores
obras hoje em andamento
na cidade, a avaliação atual
é de que a unidade de saú-
de custará R$ 150 milhões. 

O prazo para entrega
também cresceu de 2010 até
agora. Prevista para março
deste ano, a inaguração deve
acontecer em novembro. O
secretário de Saúde, Arthur
Chioro, afirma que não há
problemas na obra. “É uma
construção grande e com-
plexa. O valor aumentou
porque tivemos reajuste in-
flacionário de dois anos e al-
gumas adequações durante
os trabalhos, como muro de
arrimo e coisas técnicas”,
disse. O IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo) acumulado do
período foi de 11%.

Quanto ao prazo, Chio-
ro também considera ra-
zoável o mês de novem-
bro. “É uma obra para as
próximas décadas. Não tí-
nhamos a intenção de
acelerar em nome das
eleições.”

O Ministério da Saúde é
o grande parceiro da pre-
feitura no Hospital de Clí-
nicas, responsável por re-
passe de R$ 100 milhões.
O município investirá R$
43,5 milhões. 

O Estado passou a parti-
cipar do bolo recentemen-
te, com R$ 43 milhões. Me-
tade do dinheiro será re-
vertido para a obra e o res-
tante, para equipamentos.  

Estado auxiliará a completar a verba para construção

DIVULGAÇÃO/PMSBC

VANESSA SELICANI
METRO ABC

Ruas serão bloqueadas
para Meia Maratona
São Bernardo recebe no do-
mingo, a partir das 8h15, a
10a Meia Maratona. A com-
petição faz parte do calen-
dário de aniversário da ci-
dade, comemorado dia 20.
Para passagem dos atletas,
vias da região central terão
de ser interditadas tempo-
rariamente até o meio dia. 

A largada e chegada se-
rão em frente ao Ginásio
Poliesportivo, na avenida
Kennedy. 

A prova conta com duas
distâncias: 21 km para cor-
rida e 5 km para caminha-
da. Os cinco primeiros co-
locados nas competições
serão premiados com tro-
féus. Todos os participan-
tes ganham camiseta e os
que concluírem o trajeto,
medalhas. Os primeiros
cinco colocados na Meia
Maratona recebem prê-
mios de R$ 4 mil a R$ 500.

METRO ABC

Fique atento

Interdições domingo 

em São Bernardo

Avenida Kennedy 
Praça Ibrahim Nobre
Avenida Senador Vergueiro
Praça Samuel Sabatini
Avenida Maurício C. Castro
Rua Marechal Deodoro
Avenida Francisco Prestes Maia
Avenida Tiradentes
Praça dos Bombeiros
Avenida Rotary
Praça Miguel Etchenique
Via Anchieta (Norte)
Avenida João Firmino
Rua Cristiano Angeli
Avenida Robert Kennedy
Avenida Piraporinha
Viaduto Kenzo Uemura
Avenida Lucas N. Garcez
Rua Banda

AMAMENTAÇÃO

Mães 
prometem
‘mamaço’
Cerca de 50 mães, or-
ganizadas pelo grupo
MaternaMente, prome-
tem realizar no domin-
go um “mamaço” no
parque Engenheiro
Salvador Arena, em
São Bernardo, às 11h.
O objetivo é incentivar
a amamentação, mes-
mo em locais públicos.
Os aleitamentos coleti-
vos já acontecem na
capital desde o ano
passado, quando uma
mulher disse ter sido
censurada pelo Face-
book por postar uma
foto amamentando na
praia. Uma outra mãe
foi impedida de ama-
mentar durante uma
exposição. METRO ABC

5UPAs (Unidades 
de Pronto Atendi-

mento), aproximada-
mente, poderiam 
ser construídas com 
R$ 25,3 milhões.

REESTRUTURAÇÃO

Unidade
terá 293
leitos
O Hospital de Clínicas
deve acabar com o défi-
cit de leitos em São
Bernardo e reestrutu-
rar o sistema de saúde.
Serão 293 leitos, com
atendimento de espe-
cialidades de alta com-
plexidade. Apesar da
inauguração prevista
para novembro, a ins-
talação dos serviços se-
rá gradual. O Hospital
de Clínicas estará em
pleno funcionamento
no final de 2013.  Com
a unidade, o Hospital
Municipal Universitá-
rio se tornará hospital
da mulher e o Anchie-
ta será voltado apenas
para atendimento on-
cológico. METRO ABC

Bairro Assunção
recebe inspeção
O bairro Assunção, em São
Bernardo, recebe de segun-
da até sexta-feira inspeção
em automóveis particula-
res movidos a diesel gratui-
tamente. O programa é vo-
luntário e não rende pena-
lidade, como na capital. Os
carros reprovados serão
orientados a realizar a ma-
nutenção necessária e, de-
pois, fazer o comparativo
numa próxima etapa. Os

motoristas poderão tirar
dúvidas com engenheiros e
técnicos. A inspeção estará
das 8h45 às 12h e das 13h
às 15h30, na avenida Ro-
bert Kennedy, ao lado do
paredão do Sesi, sentido
avenida José Odorizzi. 

O programa é realizado
duas semanas a cada mês
em 21 pontos. Mais infor-
mações pelo 4367 6404.

METRO ABC

Ação é voluntária
e gratuita

DIVULGAÇÃO
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Sob um clima de tensão, o
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) deu início ontem ao
julgamento dos 38 réus acu-
sados de envolvimento no
escândalo do mensalão. O
ministro relator, Joaquim
Barbosa, apenas leu o rela-
tório da ação penal.

O primeiro dia foi dedi-
cado à análise dos pedidos
de advogados de defesa pa-
ra desmembrar o processo
e enviar para instâncias in-
feriores os casos de 35 de-
nunciados sem foro privile-
giado mantendo apenas na
Corte as acusações contra
os deputados João Paulo
Cunha (PT-SP), Valdemar
da Costa Neto (PR-SP) e Pe-
dro Henry (PP-MT).

“Peço a garantia aos acu-
sados que não sejam julga-
dos uma única vez, sem di-
reito a recorrer da senten-
ça”, pediu, em questão de
ordem, o advogado Márcio
Thomaz Bastos, que defen-
de o ex-diretor do Banco Ru-
ral José Roberto Salgado. A
tese foi derrubada por nove
votos a favor e dois contra e

foi motivo da primeira desa-
vença do julgamento.  

O ministro relator, Joa-
quim Barbosa, lembrou
que a hipótese de des-
membrar o processo já
havia sido discutida e der-
rotada. O revisor, Ricardo
Lewandovski, usou como
exemplo o mensalão mi-
neiro que manteve em
análise apenas os réus
com foro privilegiado.
Houve bate-boca.

Lewandovski lembrou
que a sentença sem direito a

recurso num tribunal de
instância superior pode ser
questionada na Corte Inte-
ramericana de Direitos Hu-
manos. Seu voto vencido foi
acompanhado por Marco
Aurélio Mello. 

O argumento que pre-
valeceu, no entanto, levou
em consideração que os
sete crimes cometidos es-
tão interligados. “O julga-
mento serve para desmiti-
ficar que a prerrogativa de
foro é sinônimo de impu-
nidade. Se estivesse espa-

lhado por aí o destino se-
ria a prescrição”, declarou
o ministro Gilmar Men-
des. Houve preocupação
também com a reabertura
dos casos para recursos
que poderiam atrasar a
sentença da ação penal. 

“Em poucas palavras, va-
mos julgá-la pelo resto da vi-
da”, defendeu o ministro
Cezar Peluso.

www.readmetro.com
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Ministros iniciaram ontem o julgamento

DIVULGAÇÃO

Advogados queriam tirar do julgamento 35 acusados sem foro privilegiado 

STF decide julgar
os 38 acusados

Advogados Márcio Thomaz Bastos (esq.) e Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay

FOTOS: RICARDO MARQUES / METRO BRASÍLIA

Procurador pedirá condenação
de todos os envolvidos no caso
O debate sobre o desmem-
bramento do processo do
mensalão provocou atraso
no cronograma. Por isso, o
segundo dia de julgamento
começará hoje a tarde com
a apresentação das acusa-
ções, antes prevista para o
primeiro dia. 

O procurador-geral da
República, Roberto Gurgel,
terá cinco horas para refor-

çar a denúncia contra os 38
réus. Ele repassará um a
um os crimes cometidos e
como transcorreu a relação
dos políticos, empresários
e assessores para consumar
o esquema de desvios de
recursos públicos por meio
de contratos irregulares e
pedirá a condenação de to-
dos os réus.  

Em seguida, o STF dará

início à segunda fase do
processo. Os advogados   fa-
rão sustentação oral para
apresentar por uma hora
os argumentos de defesa. O
cronograma prevê que se-
jam ouvidos cinco defenso-
res por dia. Com o atraso,
essa fase só começará na
segunda-feira e está previs-
ta para terminar no dia 16.

METRO BRASÍLIA

Cronograma

Confira os primeiros réus 

a apresentarem defesa:

José Dirceu 

Ex-ministro acusado de ser
o chefe da quadrilha res-
ponde por corrupção ativa
e formação de quadrilha.

José Genoíno 

Ex-presidente do PT res-
ponde por corrupção ativa
e formação de quadrilha.

Delúbio Soares 

Ex-tesoureiro do PT foi de-
nunciado por corrupção ati-
va e formação de quadrilha.

Marcos Valério 

Acusado de operar o es-
quema e responde por for-
mação de quadrilha, pecu-
lato, lavagemde dinheiro,
corrupção ativa e evasão
de divisas. 

Ramon Hollerbach 

Ex- sócio da SMP&B é acu-
sado de formação de qua-
drilha, peculato,lavagem
de dinheiro, corrupção ati-
va e evasão de divisas.

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA

CLÁUDIO 
HUMBERTO

Política

CLARAMENTE, LEI IMPEDE
TOFFOLI DE JULGAR MENSA-
LÃO. O ministro Dias Toffo-
li tinha mesmo de alegar
suspeição para não julgar o
mensalão, de acordo com o
Código de Processo Civil
(CPC). O inciso I do artigo
135 veda a participação de
juiz em julgamento de
“amigo íntimo” ou “inimi-
go capital” de qualquer das
partes. Além de ser amigo
de réus como o ex-ministro
da Casa Civil José Dirceu,
de quem foi subordinado,
sua namorada advogou pa-
ra três réus do processo.

OUTRO IMPEDIMENTO. O
inciso IV do art. 135 do CPC
também torna impedido o
magistrado que “recebeu
dádivas” ou “aconselhou”
uma das partes sobre o caso.

PREJULGAMENTO. Como
advogado do PT, Dias Tof-
foli ajudou na defesa dos
mensaleiros, alegando no
TSE que o mensalão não
havia sido “provado”.

ENQUADRAMENTO. Procu-
radores federais avaliam
processo contra Dias Toffo-
li com base no art. 39, inci-
so 2, da lei 1079/50, de Cri-
mes de Responsabilidade.

CUMPRIU-SE O FADO. A
“questão de ordem” que
Márcio Thomaz Bastos fez

de improviso, para des-
membrar o processo, não
surpreendeu Ricardo Le-
wandowski, que já tinha
voto redigido em sua de-
fesa. E ainda fez rasgado
elogio ao ex-ministro de
Lula, que chancelou sua
indicação para o STF.

FARPAS NO STF. O ministro
Joaquim Barbosa deixou o
Plenário do STF durante
boa parte da fala do revi-
sor, Ricardo Lewandowis-
ki, a quem acusou de “des-
lealdade” por votar para
desmembrar o julgamen-
to do mensalão.

DEFESA NO MENSALÃO. A
página do ministro Celso
Amorim (Defesa) nas re-
des sociais sapecou: “De-
fender Zé Dirceu é defen-
der fundamentalmente a
consolidação democrática
em nosso pais. Chega de
ditadura midiática”.

PODER SEM PUDOR
A urna transparente

Dias Toffoli

SÉRGIO LIMA/FOLHAPRESS

Ulysses Guimarães era
candidato do PMDB –
partido de Miguel Ar-

raes – na campanha presi-
dencial de 1989. Numa reu-
nião com lideranças do in-
terior de Pernambuco, Ar-
raes prega o voto em Lula.
À saída do encontro, o as-
sessor Francisco Simões
pergunta ao ex-governador: 

- E o Dr. Ulysses? 

- Que é que tem?
- O senhor não vai votar

nele?
- Claro que vou votar

no Ulysses!
- Não entendi, dr. Ar-

raes...
- Você ainda não enten-

de essas coisas. Já pensou
se na “minha” urna não
aparece nenhum voto pro
Ulysses?

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

“Será um
mês longo, de
exaltação ou

velório da 
democracia.”

ROBERTO JEFFERSON, 
QUE DENUNCIOU O MENSALÃO 

E VIROU RÉU, PEDINDO
“CORAGEM” AO STF
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Pai investiga
morte de filho e
PMs são presos
Cinco PMs (policiais milita-
res) acusados de matar dois
jovens na zona oeste serão
denunciados por duplo ho-
micídio qualificado. Eles fo-
ram presos depois de o ele-
tricista Daniel de Oliveira,
de 50 anos, pai de uma das
vítimas, investigar o caso
por conta própria. Para o MP
(Ministério Público), os poli-
ciais alteraram a cena do cri-
me para saírem impunes.

O crime ocorreu na ma-
drugada do dia 1o, na Vila
Dalva. Cesar Dias de Olivei-
ra, e Ricardo Tavares da Sil-
va, ambos de 20 anos, saí-
ram de moto para fazer
uma tatuagem quando fo-
ram abordados.

Segundo a versão dos po-

liciais, os jovens tentaram
fugir. O garupa teria atira-
do contra eles e o condutor
teria perdido o controle da
moto. No tiroteio, foram
baleados e morreram. O ca-
so foi registrado como re-
sistência seguida de morte.

Mas o eletricista Daniel
de Oliveira, pai de Cesar,
desmontou esta versão. Es-
tranhou as marcas das ba-
las na parte frontal das víti-
mas, sendo que a viatura
estava atrás delas. Desco-

briu que houve uma troca
de tiros entre os policiais e
traficantes antes do crime
e achou uma testemunha
que afirmou que os poli-
ciais plantaram uma arma
no local do crime. 

As informações foram le-
vadas à polícia. Com as pro-
vas, a Justiça decretou a pri-
são temporária dos policiais.

O promotor do caso José
Carlos Cosenzo classificou a
ação da PM como “desastra-
da”. “Eram de Osasco e não
podiam atuar na capital.
Quando um policial burla a
lei, vira criminoso. Este é
um caso montado”. Procu-
rada, a PM disse que investi-
ga internamente a conduta
dos policiais. METRO

Ele não aceitou tese de resistência seguida de morte
“Se não fosse este
pai, o caso seria
arquivado como
legítima defesa.”
PROMOTOR JOSÉ CARLOS COSENZO

ANDRÉ PORTO/METRO

Debate da Band reúne candidatos de SP

O Grupo Bandeirantes de Comunicação organizou ontem o primeiro debate 
entre os postulantes à prefeitura de São Paulo. Oito candidatos mostraram suas
propostas para o futuro da capital sob a medi---ação do jornalista Fábio Pannun-
zio. Além do debate paulistano, a Band organizou o evento em mais 20 cidades.

Debate na Band

Candidatos mostraram suas propostas para o comando de São Paulo 
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O setor automobilístico
tem como manter o atual
nível de emprego caso o
governo decida não prorro-
gar a redução do IPI (Im-
posto sobre Produtos In-
dustrializados) de automó-
veis, disse ontem o presi-
dente da Anfavea (Associa-
ção Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automoto-
res), Cledorvino Belini.

“Com a redução dos ju-
ros, a economia como um
todo estará crescendo. En-
tendemos que dá para
manter o nível de empre-
go”, disse o presidente da
Anfavea, que se reuniu on-
tem com o secretário-exe-
cutivo do Ministério da Fa-
zenda, Nelson Barbosa, pa-
ra apresentar dados seto-
riais e negociar a eventual
prorrogação do IPI.

A redução do imposto,
anunciada em 21 de maio,
estará em vigor até 31 de
agosto e foi adotada para es-
timular o consumo e a ma-
nutenção de empregos no
setor. Na última terça-feira
o ministro da Fazenda, Gui-

do Mantega, disse que a in-
tenção do governo não é
prorrogar o benefício. Ape-
sar disso, fonte da área eco-
nômica que participa das
negociações informou à
“Reuters” que o governo de-
ve estender o benefício por
mais dois meses.

Vendas históricas
A redução do IPI surtiu
efeito positivo nas vendas
do setor, que subiram
22,04% em comparação ao
mesmo mês de 2011 e alta
de 3,15% em relação a ju-
nho deste ano, segundo a
Fenabrave, instituição que
representa as concessioná-
rias. Foram emplacadas
351.410 unidades no mês
passado, o maior número
para o período desde 1957.

METRO

“Eventualmente
alguma empresa
pode ter mais
dificuldade, 
poderá ter reduções 
[de emprego].”
CLEDORVINO BELINI, DA ANFAVEA

MAURICIO DE SOUZA/HOJE EM DIA/FUTURA PRESS.

TIM, Oi e Claro podem retomar comercialização de pacotes a partir de hoje 
Planos das operadoras foram considerados satisfatórios pela agência

Anatel libera venda de chips de celular 
A Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações)
decidiu liberar a venda
das operadoras TIM, Claro
e Oi a partir de hoje. Des-
de 23 de julho, as empre-
sas estavam proibidas de
comercializar de novos
planos de voz e dados. 

A suspensão foi deter-
minada em razão das re-
clamações dos clientes re-
gistradas contra as opera-
doras. Para a Claro, as ven-
das foram suspensas em 3
Estados, incluindo São
Paulo. No caso da TIM, a

decisão foi tomada para
18 estados mais o Distrito
Federal, enquanto para a
Oi foram 5 os Estados afe-
tados. A Vivo não foi puni-
da porque não registrou
os piores índices em ne-
nhum Estado.

Para voltar a liberá-las,
a Anatel e o Ministério das
Comunicações exigiram
das empresas que apresen-
tassem planos de investi-
mentos para solucionar os
problemas na rede de tele-
fonia móvel. O presidente
da Anatel, João Rezende,

informou que as propos-
tas apresentadas pelas em-
presas na semana passada
foram consideradas “satis-
fatórias” e que serão
acompanhadas trimestral-
mente pela agência.

“As empresas devem in-
vestir R$ 20 bilhões nos
próximos dois anos. São
investimentos em qualida-
de”, disse.

Segundo Rezende, cer-
ca de R$ 4 bilhões são de-
correntes da cautelar emi-
tida pela agência e que
suspendeu as vendas. O

valor teria vindo tanto de
novos investimentos das
empresas, quanto anteci-
pação ou remanejamento
de verba. “Vamos traba-
lhar diariamente para
acompanhar as melho-
rias”, disse o presidente
da agência.

O órgão irá publicar em
sua página na internet os
planos completos das ope-
radoras, para que os con-
sumidores também pos-
sam acompanhar o cum-
primento dos compromis-
sos. METRO

Suspensão por queixas de clientes durou 11 dias

NELSON ANTOINE/ FOTOARENA

Crédito da MRV
é suspenso
A Caixa Econômica Fede-
ral suspendeu a concessão
de crédito para a MRV.
A medida ocorre após fi-
liais da empresa terem si-
do incluídas em cadastro

do Ministério do Trabalho
de empregadores que te-
nham submetido funcio-
nários a condições análo-
gas às de escravo. 

Em relação às opera-
ções já contratadas, não
haverá restrições. 

METRO

Preço de imóvel tem
nova alta em julho
O índice FipeZap, que mede
o preço médio do metro qua-
drado de imóveis anunciados
em seis capitais do país e no
Distrito Federal, variou 1%
no mês de julho, o mesmo
valor registrado no mês ante-
rior. Em doze meses, o au-
mento acumulado é de 17%. 

Apesar da alta média, Belo
Horizonte e Distrito Federal
voltaram a registrar queda (-
1,2% e -0,1%, respectivamen-
te). Em São Paulo, a alta foi
de 1,3%. No acumulado de

doze meses, o aumento che-
ga a 18,8%. O Rio de Janeiro
registrou alta de 1,1% em ju-
lho e de 19,8% em um ano.

O preço médio do metro
quadrado em julho ficou en-
tre R$ 8.271 (Distrito Fede-
ral) e R$ 3.761 (Salvador).
Em São Paulo, foi de 
R$ 6.611 e no Rio de Janeiro
foi de R$ 8.159. Na média
das sete regiões, o valor do
metro quadrado anunciado
foi de R$ 6.727. 

METRO

Montadoras dizem que 
podem manter empregos 

GM vai
cortar  
produção
Após encerrar a pro-
dução de três mode-
los, a GM (General
Motors) reduzirá a
produção do sedã
Classic em São José
dos Campos. Segundo
o sindicato da catego-
ria, a produção deve
cair de 375 para 80
veículos por dia. O 
esvaziamento das li-
nhas confirma as de-
núncias do sindicato
de que a empresa vai
demitir até 2 mil tra-
balhadores a qual-
quer momento, diz 
o texto.  A GM não co-
menta o caso. Repre-
sentantes da GM e do
sindicato voltam a se
reunir amanhã. 

METRO
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Após cinco meses de idas
e vindas a Damasco, a ca-
pital da Síria, o enviado
especial da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas)
desistiu da árdua missão
de tentar estabelecer o
diálogo no país árabe.

Kofi Annan, que já foi se-
cretário-geral da ONU, não
culpou apenas a intransi-
gência do regime de Bashar
Al Assad, mas também o
crescente armamento dos
rebeldes e a falta de acordo
da comunidade internacio-
nal sobre a crise síria.

“Sem propostas sérias e
sem pressão internacional
unificada, incluída por
parte de potências da re-
gião, é impossível para
mim, ou para qualquer
pessoa, obrigar o governo
sírio e a oposição a toma-
rem as medidas necessá-
rias para o começo de um
processo político”, disse.

Potências ocidentais la-
mentaram a renúncia de An-
nan. A missão do enviado da
ONU era vista como a única
saída pacífica para o confli-
to, que já dura 17 meses.

Hoje, a Assembleia Geral
da ONU se reúne para discu-
tir a crise síria. Qualquer de-
cisão, porém, terá apenas
efeito diplomático. 

METRO COM AGÊNCIAS
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14 mundo

Psiquiatra teria
feito alerta  
COLORADO. O psiquiatra
que tratava de James Hol-
mes (foto) teria avisado
seus colegas acadêmicos
sobre o comportamento
estranho do paciente. Se-
gundo a emissora KMGH-
TV, o médico Lynne Fen-
ton propôs uma discussão
sobre o caso de Holmes
um mês antes de o ataque
ocorrer. Ninguém teria
lhe dado ouvidos. O jo-
vem atirou contra uma
plateia lotada de um cine-
ma do Estado do Colorado
há 13 dias. METRO

População
precisa de água
COREIA DO NORTE. A ONU
divulgou ontem um rela-
tório sobre a caótica situa-
ção humanitária na Coreia
do Norte. A organização
aponta que os norte-corea-
nos precisam urgente-
mente de água potável 
e alimentos, depois que
inundações destruíram
parte do país. Mais de 100
pessoas morreram com as
chuvas. A Coreia do Norte
enfrenta o isolamento de
potências globais por in-
sistir no avanço de seu
programa nuclear. METRO

Putin bondoso
com cantoras 
RÚSSIA. O presidente rus-
so, Vladimir Putin, disse
que as cantoras do grupo
punk Pussy Riot não de-
vem receber uma pena se-
vera. As artistas enfrentam
um julgamento por terem
cantado uma música de
protesto contra o governo
russo. Músicos ingleses ha-
viam pedido que Putin re-
considerasse sua posição
sobre o caso. METRO

Breves
Desacreditado,
Kofi Annan renuncia 

Fracasso em série

Lembre as tentativas
para a paz na Síria:

Novembro de 2011
A Liga Árabe suspende a Sí-
ria. No mês seguinte, obser-
vadores da organização
chegam ao país
Fevereiro de 2012
China e Rússia vetam uma
resolução do Conselho de
Segurança da ONU que
previa a saída de Assad
Abril de 2012
No dia 14, entra em vigor
um cessar fogo definido
pela ONU. Cinco dias de-
pois, a organização declara
o fracasso do cessar fogo
Julho de 2012
A Rússia e a China vetam,
novamente, uma resolução
contra o regime de Assad
no Conselho de Segurança
da ONU

Ex-secretário-geral anuncia o fim da ‘missão impossível’

DENIS BALIBOUSE / REUTERS

HANDOUT / REUTERS

O enviado especial da ONU para a Síria desistiu da missão e criticou
a inércia da comunidade internacional para impedir a matança no país

Para combater a dengue na
Flórida, nos EUA, uma em-
presa chamada Oxitec pla-
neja lançar no ambiente de
5 mil a 10 mil insetos ma-
chos geneticamente modi-
ficados do Aedes aegypti. A
ideia é que essas criaturas
se reproduzam e deem ori-
gem a uma prole que vai
morrer logo após o nasci-
mento, diminuindo a popu-
lação de mosquitos capazes
de transmitir a doença.

Algumas pessoas, no en-
tanto, estão preocupadas
com essa estratégia. Mais de
100 mil norte-americanos já
assinaram uma petição on-
line pedindo para que o go-
verno da Flórida aborte o
plano (a técnica é da Oxitec,
mas as autoridades determi-
nam se ela pode ser utiliza-
da). Os idealizadores da peti-
ção temem que o gene inse-
rido no animal sofra muta-
ções ou mesmo ameace o
ecossistema local.

Laura Harrington, pro-
fessora de entomologia na
Universidade de Cornell,
em Nova York, diz que es-
sas preocupações podem
ter alguma verdade. “(A
Oxitec) está  indo muito rá-
pido. Mesmo com uma
chance de esses mosquitos

serem 99% seguros, não faz
mal tirar um ano a mais pa-
ra se certificar de que real-
mente são”, disse ela ao Me-
tro. “Há muito que não sa-
bemos sobre os efeitos da
manipulação (genética).”

A maioria dos cientistas
concorda que o Aedes ae-
gypti é mais uma praga do
que uma parte essencial do
ecossistema. Alex Raikhel,
professor emérito da Univer-
sidade da Califórnia, lembra
que em outros casos onde
houve a manipulação gené-
tica de insetos, os efeitos co-
laterais foram mínimos e é
“altamente improvável” que

haja consequências negati-
vas. Mas outros problemas
podem surgir.

“Minha preocupação é
se essa técnica será eficien-
te ou se fará dos mosquitos
competitivos contra a natu-
reza”, diz Raikhel. A altera-
ção genética poderia mu-
dar o comportamento do
inseto na hora de se repor-
duzir. Assim, continuariam
existindo proles viáveis. A
Oxitec pesquisou a técnica
por 10 anos e realizou tes-
tes nas Ilhas Cayman. A po-
pulação de mosquitos dimi-
nuiu em 90%.

METRO INTERNACIONAL

A polícia espanhola anun-
ciou a prisão de três suspei-
tos de serem membros da
rede terrorista Al Qaeda.
Os homens, um turco, um
russo e um checheno, fo-
ram detidos na cidade de
La Línea, perto do territó-

rio britânico de Gibraltar.
“Autoridades espanholas

vinham observando os sus-
peitos há algum tempo”,
disse o ministro do Interior,
Jorge Fernandez. Os investi-
gadores também contaram
com a ajuda de “aliados”. 

Susto
Ontem, o rei Juan Carlos da
Espanha levou um tombo
feio, durante uma visita ao
Estado Maior, em Madrid.
Ele caiu de cara no chão,
mas não sofreu ferimentos
graves. METRO COM AGÊNCIAS

O mosquito da discórdiaMembros da Al Qaeda são presos

Aedes aegypti também transmite a febre amarela

GETTY IMAGES

PAUL HACKETT / REUTERS

Sem roupa contra regimes islâmicos
As integrantes do Femen (grupo ucraniano que defende os direitos das mulheres)
miraram sua crítica no COI (Comitê Olímpico Internacional). Com os seios 
à mostra, elas denunciaram os “regimes islâmicos sangrentos” que participam 
dos jogos olímpicos em Londres. O COI não comentou o episódio.

Londres

Atisvistas mostraram os seios e pintaram o corpo com manchas que pareciam sangue
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Elogio ao brega
Matéria-prima fundamen-
tal da chamada música bre-
ga, a dor de cotovelo ganha
uma nova leitura em “Vou
Rifar Meu Coração”. No do-
cumentário, que estreia ho-
je, a diretora Ana Rieper
mistura depoimentos de
expoentes do gênero, como
Agnaldo Timóteo, Amado
Batista e Nelson Ned, com
histórias de anônimos que
poderiam muito bem inspi-
rar tais composições.

São dramas reais coleta-
dos pelos Estados de Sergi-
pe, Alagoas e Pernambuco,
a partir de uma jornada que
percorreu mais de 5.000
quilômetros de estrada.

“O universo do brega me
surpreende todo dia. Não
paro de conhecer músicas
novas das quais passo a gos-
tar bastante”, diz a cineasta,
que após uma sólida carrei-
ra em TV estreia em longas-
metragens com este filme.

Dois elementos se so-
bressaem na produção. O
primeiro é o depoimento de
Wando, morto em fevereiro 

O segundo é a participa-
ção de Lindomar Castilho,
cantor de sucesso nos anos
1970, autor da música que
dá nome ao longa, envolvi-
do no assassinato de sua
mulher, Eliane de Gram-
mont, em 1981. O episódio

não foi citado na entrevista
por imposição do próprio
músico, o que fez a diretora
ser questionada durante o
último Festival de Brasília.  

“O filme não é biográfico
e não queria que ele fosse
veículo de absolvição ou
condenação de ninguém.
Mas o Lindomar fala do
amor possessivo e dessa cul-
tura que é, desafortunada-
mente, muito forte no Bra-
sil, da opressão e violência

contra a mulher”, justifica.
O mérito do longa está

em funcionar justamente
como uma das 25 canções
tocadas ao longo de sua
projeção: é ao mesmo tem-
po passional e divertido, se
entrega por inteiro, sem
amarras, e se torna, assim,
extremamente cativante.

Gênero é exaltado no documentário ‘Vou Rifar Meu
Coração’, que reúne músicos como Agnaldo Timóteo

Filme conta com depoimento de Wando,
que morreu em fevereiro deste ano

FOTOS: DIVULGAÇÃO

AMANDA QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO

Outras estreias

‘Amor em pedaços’
[Espanha, 2011], de vários diretores 
Com Marcel Borras e Saras Gil
Treze cineastas iniciantes narram episódios da história de
amor entre dois estudantes em intercâmbio estudantil. Em
um ano, Sun e Lucas terão que voltar a seus respectivos paí-
ses, de modo que seu amor tem prazo de validade. 

‘Sagrado Segredo’
[Brasil, 2009], de André Luiz Oliveira 
Com Guilherme Reis e André Amaro
Novo filme do diretor de “Meteorango Kid” e “Louco por
Cinema”. Narra a trajetória de um cineasta encurralado en-
tre a liberdade da arte e a emergência de um caminho espi-
ritual,  que regista em documentário a manifestação popu-
lar da Via Sacra de Planaltina, realizada em Brasília. 

‘Bel Ami – O sedutor’
[Reino Unido/Fraça/Itália, 2012], de Declan Donnellan 
Com Robert Pattinson, Christina Ricci e Uma Thurman
Baseado no clássico homônimo da literatura do século 19,
escrito por Guy de Maupassant (1850-1893), o filme traz o
astro de “Crepúsculo” como um empobrecido ex-soldado
que sobe degraus na alta sociedade parisiense a partir da
manipulação das mulheres mais ricas e influentes da cidade.

‘31 minutos – O Filme’
[Brasil, 2012], de Alvaro Díaz e Pedro Peirano 
Com vozes de Mariana Ximenes e Marcio Garcia
O filme infantil é uma versão ampliada no programa chile-
no homônimo exibido no canal Nickelodeon, que mostra
fantoches interagindo entre si nos bastidores de um noti-
ciário de TV. O longa estreia em 150 salas brasileiras.

‘Katy Perry: Part of Me’
[EUA, 2012], de Dan Cutforth e Jane Lipsitz 
Com Katy Perry 
Com exibição em 3D, o filme mistura vídeos pessoais 
da cantora e acompanha os bastidores da turnê “California
Dreams”. Há cenas que mostram, inclusive, as apresentações
da popstar em show realizado ano passado em São Paulo. 

Jennifer Lopez e Rodrigo Santoro em cena do filme

Santoro e J-Lo juntos
em filme sobre gravidez
É certo que Hollywood vive
uma febre de filmes basea-
dos em best-sellers com o
objetivo de levar seus leito-
res às salas de cinema. Nin-
guém imaginava é que al-
guém pudesse fazer isso a
partir de “O Que Esperar
Quando Você Está Esperan-

do”, um manual para grávi-
das publicado em 1985 que
já vendeu 35 milhões de
cópias em todo o mundo.

O longa intercala histó-
rias de pais recentes e de
outros que se preparam pa-
ra viver a experiência.

O destaque da produção,

protagonizada por Jennifer
Lopez, é a presença de Ro-
drigo Santoro como seu
par romântico. J-Lo e ele –
em seu primeiro papel não-
latino no cinema america-
no – vivem um casal que
decide adotar uma criança.

METRO
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Militares 
viram 
atores em
‘Ato de 
Coragem’
Ninguém esperava que
o longa de estreia de
dois desconhecidos
pudesse fazer sucesso.
Dirigido por Mike
McCoy e Scott Waugh,
“Ato de Coragem”, no
entanto, já arrecadou
US$ 70 milhões nos
Estados Unidos. 

O filme mostra mis-
sões de marines ameri-
canos que abandonam
suas famílias e se arris-
cam por amor à pátria.
A curiosidade gira em
torno dos protagonistas
– militares na vida real. 

Com atuações bem
limitadas, “Ato de Co-
ragem” foi feito na
medida certa para
agradar os filhos do
Tio Sam. Para os brasi-
leiros, a graça está na
estética de videogame
do longa, com o es-
pectador vendo as ce-
nas em primeira pes-
soa, como se estivesse
com a arma nas mãos,
e nos detalhismo das
ações táticas. A ideia
deu tão certo que o
TNT encomendou uma
série com o mesmo te-
ma. METRO
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Os invasores

Cruzadas

Sudoku

ABC DIGIPRESS

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal
Para falar com a redação: leitor.abc@metrojornal.com.br

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Áries (21/3 a 20/4)
Emocione-se. Tente entender melhor o que as pessoas estão
sentindo ao seu redor, só assim você poderá se conectar a
elas ao invés de acabar se afastando.
Touro (21/4 a 20/5)
Não deixe os amigos se dispersarem, procure a ajude de pes-
soas que também estejam preocupadas com o seu grupo pa-
ra lhe ajudar a manter a união de todos.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Fique mais atento a desavenças que possam estar ocorrendo
bem perto de você, não se deixe envolver e ter que tomar
partido em conflitos que não são seus.
Câncer (21/6 a 22/7)
Evite se apegar demais às pessoas, elas podem não lhe dar
todo o retorno que você está esperando e isto pode acabar
lhe magoando, controle suas emoções.

Leão (23/7 a 22/8)
Iniciativa e determinação em dobro, tome cuidado para não
tomar decisões isoladas que possam ferir as pessoas, tente
conversar mais com elas primeiro.
Virgem (23/8 a 22/9)
Evite atitudes espartanas. Não pegue pesado agora, pois
amanhã as pessoas poderão cobrar isso de você. Procure ter
mais tato com elas e ser menos precipitado.
Libra (23/9 a 22/10)
Romantismo e sonhos a serem realizados, mantenha o seu
amor dentro da área de cobertura dos seus olhos e deixe a
emoção conduzir a sua mente e o seu corpo.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Concorrência muita bem armada e preparada para ir ao com-
bate, procure se afastar de conflitos para não ser prejudicado
por pessoas que estão impetuosas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Mudança de preocupações: assuntos mais ligados a sua família
podem estar necessitando de mais atenção, passe a bola para
os parceiros para ter mais tempo.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Evite atravessar o caminho de pessoas que estejam muito agi-
tadas procurando um motivo qualquer para inventar uma boa
briga, procure passar despercebido.
Aquário (21/1 a 19/2)
Preocupe-se um pouco mais com as pessoas que dependem de
você, tente ajudá-las a serem menos ofensivas no dia de hoje,
faça algo que as ajude a relaxar.
Peixes (20/2 a 20/3)
Pessoas abrindo as portas para o seu sucesso, aproveite o mo-
mento para se abancar de situações que servirão para o seu
futuro, não é hora de ser inseguro.

Web  
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Pergunta  

O supermercado que você nor-
malmente vai está entregando
sacolinhas biodegradáveis 
ou de papel gratuitamente?

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@gutipauli: São todas sacolas
plásticas normais, tem a opção
de pegar caixa de papelão
também, mas só isso.

@nathph: Não, estão só
vendendo.

@kaolidoy: Acho que sim, não
reparei muito, mas tenho quase
certeza que sim. 

Leitor fala

Mensalão
O judiciário já “amarelou” quando
não incluiu o então presidente Lula
neste famigerado processo do men-
salão do PT. Vamos torcer para que,
pelo menos, os quase 40 ladrões
sejam punidos, já que o seu “Ali
Babá” não “sabia de nada” mesmo.
Angelo Pavan – São Paulo, SP

Espero que os ministros, alguns 
indicados pelo ex-presidente orador,
agora mudo, Lula, condenem todos
os réus, pois em nenhuma hipótese
alguém normal pode acreditar que
isso não existiu. Se o Jeferson sozinho
recebeu R$ 4 milhões, então os do PT
pelo menos receberam o dobro. Esse
julgamento é realmente para passar 
o Brasil a limpo na área política e
fazer as coisas acontecerem às claras.
Desmascarar o antigo PT superético
na política, que só queria o poder
pelo poder de ter tudo em mãos e
ainda ajudar ‘companheiros alopra-
dos’ a rodo. Que Deus ilumine os mi-
nistros e que essa corja suma e seja
varrida do Congresso Nacional. 
Antonio Marques – São Paulo, SP

Ingredientes

DANIEL BORK
Receita Minuto

Frite as carnes no óleo até ficarem levemente douradas.
Então acrescente o restante dos ingredientes e deixe cozi-
nhar por 5 minutos ou até que tudo fique macio. Para o
molho coloque todos os ingredientes em uma vasilha,
misture rapidamente com um foue para que os ingredien-
tes se incorporem e coloque na panela com o cozido.
Quando apurar, isto vai acontecer em 2 minutos, coloque
o macarrão, misture delicadamente e sirva.

E
xistem várias versões para o yakissoba. A dica
do chef é que você pode fritar o macarrão de-
pois de cozido para que fique mais crocante na
hora de colocar os legumes.

Modo de preparo

4 colheres (sopa) de óleo 
de soja
200 g de lombo suíno 
em cubos
200 g de coxão mole 
em cubos
300 g de coxa de frango 
em cubos e sem pele
2 xícaras (chá) de 
acelga fatiada
2 xícaras (chá) de floretes 
de brócolis branqueados
1 xícara (chá) de floretes

de couve-flor branqueados
1 xícara (chá) de

champignon paris frescos e
fatiados

1 xícara (chá) de cenoura 
fatiada chanfrada
½ kg de macarrão para 
yakissoba cozido al dente

Molho:

2 xícaras (chá) de molho 
de soja
½ xícara (chá) de água
1 colher (sopa) de amido 
de milho
10 gotas de óleo de 
gergelim torrado

LUANA L. LACERDA/PORTAL DA BAND

YAKISSOBA 
MISTO 

BRABC_2012-08-03_18.qxp:BRAZIL  8/2/12  7:07 PM  Page 1



BRABC_2012-08-03_19.qxp:BRAZIL  8/2/12  10:09 PM  Page 2



Brasil cai para os EUA e
perde a 1ª em Londres
Em partida bastante equili-
brada, os Estados Unidos
venceram a Seleção Brasi-
leira masculina de vôlei por
3 sets a 1, parciais de 23/25,
27/25, 25/19 e 25/17. Essa,
aliás, foi a primeira derrota
do time de Bernardinho em
Londres. A equipe, que vi-

nha de vitória sobre Tunísia
e Rússia, permanece com
seis pontos, dividindo o se-
gundo lugar com os russos.
Já os americanos possuem
nove e lideram o Grupo B.

O Brasil volta a quadra
amanhã, às 18h, contra a
Sérvia. METRO

Cielo e Fratus
buscam ouro
hoje nos 50 m
livre Thiago
Pereira é 4º nos
200 m medley

“Nos 50 m não dá pra se poupar. Para
garantir a medalha amanhã [hoje], preciso
ser mais rápido do que tenho sido.”
CESAR CIELO, NADADOR

3
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O pugilista Esqui-
va Falcão venceu
Soltan Migitinov,
do Azerbaijão, nos
pesos-médios, e
avançou para as
quartas. METRO

O basquete mascu-
lino de Varejão
perdeu por 75 a 74
para a Rússia – que
acertou arremesso
de três pontos no
final. METRO

Maria Elisa e Tali-
ta venceram as
australianas Loui-
se Bawden e Bec-
chara Palmer por
2 sets a 1. METRO

1

2

3

2

1

3

IVAN ALVARADO/REUTERS

Cesar Cielo é o atual 
medalhista de ouro dos
50 m nado livre, con-
quistado na Olimpíada
de Pequim, em 2008.

Agora vai!
Se o Brasil tem chances de
levar uma medalha de ouro
na natação, a oportunidade
é hoje, precisamente às
16h09. Especialista nos
50m livre e grande nome
da modalidade no país, Ce-
sar Cielo ocupará a raia de
número 4 na finalíssima.
Para chegar lá, na semifi-
nal ele fez a marca de
21s54, empatado com o
americano Cullen Jones.

Mas ele não será o único
brasileiro na disputa. Na
raia 6 estará Bruno Fratus,
que não encontrou dificul-
dades para terminar sua ba-
teria em 21s63 – quarto
tempo no geral e melhor
marca da carreira.

Quem também caiu nas
piscinas de Londres ontem
foi Thiago Pereira, pela fi-
nal dos 200m medley. Ele
chegou na quarta posição
com o tempo de
1min56s74. O ouro foi para
o americano Michael
Phelps, que cravou
1min54s27 e faturou a sua
20ª medalha – aumentan-
do o recorde como o maior
medalhista olímpico da
história. METRO

MICHAEL DALDER/REUTERS

Marta, meia 
do Brasil

FUTEBOL FEMININO

Chegou 
a hora do
vamos ver
Depois de ser derro-
tada pela Grã-Breta-
nha na última roda-
da da primeira fase,
a Seleção feminina
de futebol volta a
campo hoje, às 13h,
pelas quartas de fi-
nal dos Jogos Olím-
picos de Londres.

E, além de supe-
rar a desconfiança
causada pelo revés,
se quiserem seguir
vivas na briga pelo
ouro inédito, as me-
ninas do Brasil te-
rão que passar pe-
las atuais campeãs
mundiais da moda-
lidade, o Japão. O
Bandsports trans-
mite o duelo ao vi-
vo. METRO

O jejum do Brasil nos pó-
dios olímpicos em Londres
acabou. Ontem, a judoca
Mayra Aguiar derrotou a
holandesa Marhinde Ver-
kerk e conquistou o bron-
ze na categoria meio-pesa-
do (até 78kg). Foi a terceira
medalha obtida pelos bra-
sileiros nos tatames nos Jo-
gos. Sábado, Felipe Kitadai
foi bronze na categoria até
60 kg e Sarah Menezes ga-
nhou o ouro na categoria
até 48 kg. A performance é
a melhor do judô nacional
na história olímpica.

Vale lembrar que, tam-
bém no sábado, o Brasil
conquistou uma prata
com Thiago Pereira, na

natação.
O triunfo de Mayra en-

volveu dor e superação.
Ela foi derrotada na semi-
final pela americana Kayla
Harrison – que ganhou o
ouro.  Com muitas dores
no braço esquerdo – por
conta da finalização que
levou da americana – ela
encarou a holandesa Ver-
kerk e levou a melhor.“To-
das as batalhas, todas as
dores, tudo que tive que
abrir mão, tudo isso valeu
a pena por este momen-
to”, disse ela, que hoje
completa 21 anos e é a
atual líder do ranking
mundial na sua categoria.

METRO

Ippon no jejum
TORU HANAI/REUTERS

Fratus (acima) e Cielo se classificaram para a final dos 50 m livre

Clayton Stanley marcou 19 pontos no confronto

QUADRO DE MEDALHAS

1º CHINA 18 11 5

2º EUA 18 9 10

3º C. SUL 7 2 5

4º FRANÇA 6 4 6

5º GRÃ-BRE. 5 6 4

6º ALEMAN. 4 8 5

7º ITÁLIA 4 5 2

8º C. NORTE 4 0 1

9º RÚSSIA 3 6 8

10º CAZAQ. 3 0 0

18º BRASIL 1 1 2

Ouro Prata Bronze
País

Mayra Aguiar leva as mãos à cabeça 
após vitória sobre Marhinde Verkerk, 

que fica no tatame
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O técnico Muricy Ramalho
deve, enfim, receber os re-
forços pedidos à diretoria.
Depois de dizer que, por
falta de elenco, ele e o auxi-
liar Tata entrariam em
campo, o treinador e a dire-
toria santista se reuniram
para tratar do assunto.

E o técnico teve suas so-
licitações atendidas. A cú-
pula alvinegra teria prome-
tido ao comandante que
vai investir cerca de R$ 30
milhões, recebidos de cotas
de transmissão televisivas,
em reforços de peso.

Procurada pela reporta-
gem do Metro, a diretoria
não nega que o teor do en-
contro foi esse. “Reuniões
acontecem todos os dias.
Se fôssemos falar da pauta
de todas, daríamos entre-
vistas coletivas”, afirmou o

ex-diretor de futebol Pedro
Luiz Nunes Conceição,
atualmente membro do
Conselho Gestor do Peixe.

METRO

CLASSIFICAÇÃO
P    V  GP SG 

1º ATLÉTICO-MG 32 10 25 17

2º VASCO 30 9 20 9

3º FLUMINENSE 26 7 22 14

4º GRÊMIO 24 8 18 6

5º CRUZEIRO 23 7 17 3

6º INTER 23 6 18 7

7º SÃO PAULO 22 7 21 5

8º BOTAFOGO 20 6 22 5

9º CORINTHIANS 16 4 13 0

10º PONTE PRETA 16 4 16 -1

11º FLAMENGO 16 4 16 -5

12º CORITIBA 15 4 23 -4

13º SPORT 14 3 13 -6

14º NÁUTICO 13 4 17 -10

15º PORTUGUESA 13 3 10 -6

16º SANTOS 13 2 9 -3

17º BAHIA 12 2 11 -7

18º PALMEIRAS 10 2 13 -3

19º ATLÉTICO-GO 9 2 12 -13

20º FIGUEIRENSE 8 1 13 -8

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Brasileirão
14ª rodada

AMANHÃ

FLAMENGO x ATLÉTICO-MG

ADIADO

PALMEIRAS x INTERNACIONAL

18h30

ATLÉTICO-GO x BOTAFOGO

18h30

PORTUGUESA x FIGUEIRENSE

21h

DOMINGO

VASCO x CORINTHIANS

16h

SÃO PAULO x SPORT

16h

GRÊMIO x BAHIA

16h

CORITIBA x FLUMINENSE

16h

CRUZEIRO x PONTE PRETA

18h30

NÁUTICO x SANTOS

18h30

Ney Franco cai nas graças de Rogério Ceni e Luis Fabiano, líderes do
elenco do São Paulo Técnico chegou ao clube há menos de um mês

Comandante
cheio de moral

Ney Franco está dando ao São Paulo uma cara competitiva, dizem líderes

MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA 

A conquista da Taça Liber-
tadores deu mais para o
Corinthians do que o fim
das piadas dos torcedores
rivais. O troféu da compe-
tição mais importante da
América fez o Timão subir
três posições no ranking
da IFFHS (Federação Inter-
nacional de História e Es-
tatística do Futebol). Na
lista, divulgada ontem, o
alvinegro é o nono melhor
clube do mundo.

O ranking é liderado pe-
lo Barcelona. O segundo
melhor brasileiro na lista é
o Vasco, em 11o lugar.

Elton pode sair
Depois de Liedson – que
acertou ontem o seu retor-
no ao Flamengo – o Timão
pode perder mais uma pe-
ça do setor ofensivo: El-

ton, que chegou no início
deste ano ao Parque São
Jorge  e não conseguiu es-
paço no clube. Atualmen-
te, ele não tem sido sequer
relacionamento para ficar
no banco de reservas.

O empresário do atleta,
Bruno Paiva, informou
que ocorreram sondagens
de clubes da Rússia, Holan-
da e  Oriente Médio. Nada,
ainda, está definido.

O que está certo é que
dificilmente Elton conti-
nua no futebol brasileiro.
Como já completou sete
partidas no Campeonato
Brasileiro, o atacante não
tem condições legais de
defender outro time na
competição. Assim, o des-
tino do jogador deve ser o
mercado externo.

METRO

Timão entra no
top 10 mundial

Depois de tempos turbu-
lentos com Emerson Leão
à beira do gramado, o São
Paulo parece ter encontra-
do em Ney Franco o treina-
dor ideal. Essa, ao menos,
é a opinião dos principais
líderes da equipe, o goleiro
e capitão Rogério Ceni e o
atacante Luis Fabiano.

“O time está evoluindo”,
destacou Rogério, elogian-
do a nova postura tática da
equipe em campo.

“Já deu para perceber
que o Ney tem uma filoso-
fia de trabalho muito inte-
ressante. Ele gosta de
equipes que marquem for-
te e que estejam bem posi-
cionadas. Sem dúvida,
agora o São Paulo está se
tornando um time compe-
titivo”, afirmou o Fabulo-
so após a vitória por 2 a 0
sobre o Bahia pela Taça
Sul-Americana.

O camisa 9, porém, será
desfalque na partida con-
tra o Sport, domingo, no
Morumbi. Ele deixou o es-
tádio de Pituaçu com do-
res na coxa esquerda.

METRO

esporte22 www.readmetro.com
SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2012

Santos deve
abrir o cofre

Muricy deve ter reforços

DANIEL OLIVEIRA/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Mago deve
voltar amanhã
PALMEIRAS. O meia Val-
divia e o zagueiro Thia-
go Heleno devem refor-
çar o Verdão amanhã,
contra o Internacional,
na Arena Barueri. A du-
pla, que estava lesiona-
da, treinou normalmen-
te ontem. METRO

Brasil no
octógono
UFC ON FOX 4. Os meio-pe-
sados Maurício Shogun 
e Lyoto Machida lutam
amanhã no UFC on Fox
4, disputado nos EUA.
Shogun faz a luta princi-
pal contra Brandon Ve-
ra. Machida  enfrenta
Ryan Bader. METRO

Breves

FÓRMULA INDY

Barrichello
confiante
para Ohio
Rubens Barrichello es-
tá confiante com sua
estreia na etapa de
Mid-Ohio no próximo
domingo. O brasileiro
da KV Racing fez testes
no circuito na última
semana e elogiou o lo-
cal da prova. A Band e
o band.com.br transmi-
tem a corrida, que co-
meça às 14h (horário
de Brasília).

“Sempre gostei de as-
sistir as provas em Mid-
Ohio pela televisão e
agora estou tendo a
chance de correr lá, isso
é muito legal. Os testes
da semana passada fo-
ram muito bons, então
estou animado para a
corrida e esperançoso
para um bom resulta-
do”, disse o piloto, 17o

na classificação.

Rubens Barrichello

THEO RIBEIRO/FOTOARENA

BRABC_2012-08-03_22.qxp:BRAZIL  8/2/12  9:49 PM  Page 1



BRABC_2012-08-03_23.qxp:BRAZIL  8/2/12  10:10 PM  Page 1



BRABC_2012-08-03_24.qxp:BRAZIL  8/2/12  10:12 PM  Page 1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

